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 اجلنايات كتاب 

 ؟اجلٓاٜات َا املكقٛر

ِّزّا }ايتعزٟ ع٢ً ايبزٕ مبا ٜٛدب ققافا أٚ َا٫ ٚأمجعٛا ع٢ً ؼضِٜ ايكتٌ بػري حل، يكٛي٘ تعاىل:  :ٖٚٞ َٴتٳعٳ َِّٓا  َٴ٪ٵ ٌٵ  ٜٳِكتٴ ٔٵ  َٳ ٚٳ

ِٴ... َّٓ ٗٳ ٙٴ دٳ ٫ حيٌ رّ اَض٨ َغًِ ٜؾٗز إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، ٚأْٞ صعٍٛ اهلل إ٫ بإحز٣  "اٯ١ٜ ٚحزٜح ابٔ َغعٛر َضؾٛعا: {َؾذٳظٳا٩ٴ

َتؿل عًٝ٘. ؾُٔ قتٌ َغًُا َتعُزا ؾغل، ٚأَضٙ إىل اهلل " ث٬خ: ايجٝب ايظاْٞ، ٚايٓؿػ بايٓؿػ، ٚايتاصى يزٜٓ٘، املؿاصم يًذُاع١ 

ٜٳؾٳا٤ٴ}ٛبت٘ َكبٛي١ عٓز أنجض ايعًِ، يكٛي٘ تعاىلتعاىل، ٚت ٔٵ  ُٳ ٕٳ سٳِيَو ِي َٳا رٴٚ ٜٳػٵِؿضٴ  ٚٳ  ِ٘ ٜٴؾٵضٳَى ِب ٕٵ  ٜٳػٵِؿضٴ َأ ٘ٳ ٫  َّ ايًَّ  .{ِإ

 

 أسنض أقغاّ ايكتٌ؟
عُز، ٚايكتٌ ث٬ث١ أقغاّ: عُز، ٚؽب٘ عُز، ٚخطأ، ٖشا تكغِٝ أنجض أٌٖ ايعًِ، ٖٚٛ َضٟٚ عٔ عُض ٚعًٞ. ٚأْهض َايو ؽب٘ اي

أ٫ إٕ ر١ٜ اخلطإ ؽب٘ ايعُز َا نإ بايغٛط ٚايعقا: "ٚدعً٘ َٔ قغِ ايعُز، قاٍ يف ايؾضح: ٚيٓا قٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، 

 .صٚاٙ أبٛ راٚر "َا١٥ َٔ اٱبٌ: َٓٗا أصبعٕٛ يف بطْٛٗا أ٫ٚرٖا

 

 أسنض فؿ١ ايكقال يف قتٌ ايعُز؟

ِٴ اِيِكقٳالٴ ِؾٞ }أٚ ايز١ٜ ؾايٛيٞ رلري يكٛي٘ تعاىل:  ٜجبت يف غريٙأحزُٖا: ايعُز ايعزٚإ، ٚخيتك ايكقال ب٘ ؾ٬  ٝٵُه ًَ ُنِتبٳ عٳ

َتؿل عًٝ٘ ؾإٕ " َٔ قتٌ ي٘ قتٌٝ ؾٗٛ غري ايٓعضٜٔ إَا إٔ ٜكتٌ، ٚإَا إٔ ٜؿزٟ  "اٯ١ٜ  ٚقاٍ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: {اِيَكتٵ٢ًَ

 اٍ املٛؾل: ٫ أعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا.اختاص ايكٛر ؾً٘ أخش ايز١ٜ ٚايقًح ع٢ً أنجض َٓٗا. ق

َٔ قتٌ َتعُزا  "ٚيٝغت ٖشٙ ايز١ٜ ٖٞ ايٛادب١ بايكتٌ بٌ بزٍ عٔ ايكقال، حلزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعا: 

رؾع إىل أٚيٝا٤ املكتٍٛ، ؾإٕ ؽا٤ٚا قتًٛا ٚإٕ ؽا٤ٚا أخشٚا ايز١ٜ، ٖٚٞ: ث٬ثٕٛ حك١ ٚث٬ثٕٛ دشع١، ٚأصبعٕٛ خًؿ١، َٚا فٛحلٛا عًٝ٘ 

صٚاٙ ايرتَشٟ، ٚقاٍ: حغٔ غضٜب، ٚصٟٚ إٔ ٖزب١ بٔ خؾضّ قتٌ قت٬ٝ ؾبشٍ ععٝز بٔ ايعال  "ؾٗٛ هلِ، ٚسيو يتؾزٜز ايعكٌ 

 .حلغني ٫بٔ املكتٍٛ عبع رٜات يٝعؿٛ عٓ٘، ؾأب٢ سيو ٚقتً٘ٚاحلغٔ ٚا
ٚإٕ عؿا َطًكا ؾًِ ٜكٝز بكقال، ٫ٚ ر١ٜ ؾً٘ ايز١ٜ، ٫ْقضاف ايعؿٛ إىل ايكقال رٕٚ ايز١ٜ، ٭ْ٘ املطًٛب ا٭ععِ يف باب ايكٛر، 

 .ؾتبك٢ ايز١ٜ ع٢ً أفًٗا

ٕٵ تٳعٵُؿٛا َأِقضٳبٴ ِي}ٚعؿٛٙ دلاْا أؾنٌ يكٛي٘ تعاىل: - ٛٳ٣ٚٳَأ  ٚيف احلزٜح ايقخٝح َٚا طار اهلل عبزا بعؿٛ إ٫ عظا  {ًتَِّك

ذلزرا نإ أٚ غريٙ، ؾ٬ ققال إٕ مل ٜكقز  إٔ ٜكقز اجلاْٞ َٔ ٜعًُ٘ آرَٝا َعقَٛا ؾٝكتً٘ مبا ٜػًب عًٞ ايعٔ َٛت٘ ب٘ :ٖٚٛ

 .ايكتٌ، أٚ ققزٙ مبا ٫ ٜكتٌ غايبا
نٌ ٚاحز َِٓٗ يًكتٌ، ٚإٕ دضح ٚاحز َِٓٗ دضحا ٚاٯخض َا١٥ ٱمجاع ؾًٛ تعُز مجاع١ قتٌ ٚاحز قتًٛا مجٝعا إٕ فًح ؾعٌ 

ايقخاب١. ٚص٣ٚ ععٝز بٔ املغٝب عٔ عُض أْ٘ قتٌ عبع١ َٔ أٌٖ فٓعا٤ قتًٛا صد٬، ٚقاٍ: يٛ متا٭ عًٝ٘ أٌٖ فٓعا٤ يكتًتِٗ ب٘ 

مل ٜعضف هلِ رلايـ، ؾهإ إمجاعا. مجٝعا ٚعٔ عًٞ أْ٘ قتٌ ث٬ث١ قتًٛا صد٬ ٚعٔ ابٔ عباؼ أْ٘ قتٌ مجاع١ قتًٛا ٚاحزا ٚ

ٚ٭ٕ ؾعٌ نٌ ٚاحز يٛ اْؿضر يٛدب ب٘ ايكقال، ٚ٭ٕ ايكتٌ عكٛب١ ػب يًٛاحز ع٢ً ايٛاحز ؾٛدبت ي٘ ع٢ً اجلُاع١، نخز 

 ايكشف. 

ع٢ً  ٜٚؿاصم ايز١ٜ ؾإْٗا تتبعض، ٚايكقال ٫ ٜتبعض. ٚإٕ تضتبت اجلٓا١ٜ نإٔ قطع أحزُٖا ٜزٙ، ثِ سع٘ اٯخض ؾع٢ً ا٭ٍٚ َا

قاطع ايٝز َٓؿضر٠، ٚايجاْٞ ٖٛ ايكاتٌ، ٭ْ٘ قطع عضا١ٜ ايكطع، نُا يٛ اْزٌَ ايكطع، ثِ قتً٘. ٚإٕ نإ قطع ايٝز آخض ؾا٭ٍٚ ٖٛ 

ايكاتٌ، ٫ٚ مُإ ع٢ً قاطع ايٝز، ٭ْ٘ فاص يف حهِ املٝت، ٫ٚ حهِ يه٬َ٘ يف ٚفٝت٘ ٫ٚ غريٖا. ٚإٕ أداؾ٘ دا٥ؿ١ ٜتخكل 

 حلٝا٠ ؾٝ٘ َغتكض٠، ثِ سع٘ آخض ؾايكاتٌ ايجاْٞ، ٭ٕ حهِ احلٝا٠ بام، نُا يٛ قتٌ َضٜنا َأٜٛعا َٓ٘. ٚهلشااملٛت َٓٗا، إ٫ إٔ ا
أٚف٢ عُض بعز َا أٜػ َٓ٘ ؾكبًت ايقخاب١ عٗزٙ، ٚأمجعٛا ع٢ً قبٍٛ ٚفاٜاٙ. ٚإٕ أيك٢ صد٬ َٔ ؽاٖل، ؾتًكاٙ آخض بغٝـ ؾكزٙ 

 .ف، ؾاْكطع حهِ املتغبب، ناحلاؾض َع ايزاؾع. قاي٘ يف ايهايفقبٌ ٚقٛع٘: ؾايكقال عًٝ٘، ٭ْ٘ َباؽض يٲت٬

 .َٚٔ قطع أٚ بط عًع١ خط٠ٛ َٔ َهًـ ب٬ إسْ٘، أٚ َٔ غري َهًـ ب٬ إسٕ ٚيٝ٘ ؾُات ؾعًٝ٘ ايكٛر يتعزٜ٘ بشيو بػري إسْ٘

 

 ايعُز؟ ايكتٌ ؽب٘ فؿ١أسنض 
ٚايعُز ؾٝ٘، ٭ْ٘ عُز ايؿعٌ، ٚأخطأ يف ايكتٌ. قاي٘ يف  ايجاْٞ: ؽب٘ ايعُز ٜٚغ٢ُ خطأ ايعُز، ٚعُز اخلطإ ٫دتُاع اخلطأ.
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 .املػين

إٔ ٜكقزٙ ظٓا١ٜ ٫ تكتٌ غايبا ٚمل جيضح٘ بٗا نُٔ مضب ؽدقا يف غري َكتٌ بغٛط، أٚ عقا، أٚ حذض فػري، أٚ يهظٙ  :ٖٚٛ

أٌٖ ايعًِ. قاي٘ يف ايؾضح، يكٛي٘،  بٝزٙ، أٚ فاح بعاقٌ اغتؿً٘، ٚحنٛ سيو ؾُات، ؾ٬ قٛر عًٝ٘، ٚايز١ٜ ع٢ً ايعاق١ً يف قٍٛ أنجض

 .صٚاٙ أبٛ راٚر "أ٫ إٕ يف قتٌٝ خطإ ايعُز قتٌٝ ايغٛط ٚايعقا: َا١٥ َٔ اٱبٌ  "ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

ٚحزٜح أبٞ ٖضٜض٠ اقتتًت اَضأتإ َٔ ٖشٌٜ، ؾضَت إحزاُٖا ا٭خض٣ عذض ؾكتًتٗا، َٚا يف بطٓٗا، ؾكن٢ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

َتؿل عًٝ٘. ٚحيٌُ احلذض ع٢ً ايقػري، ٚايعقا ع٢ً َا رٕٚ  "دٓٝٓٗا عبز أٚ ٚيٝز٠، ٚقن٢ بز١ٜ املضأ٠ ع٢ً عاقًتٗا إٔ ر١ٜ "ٚعًِ،

ملا ع٦ٌ عٔ املضأ٠ اييت مضبت مضتٗا بعُٛر ؾغطاط ؾكتًتٗا ٚدٓٝٓٗا: "عُٛر ايؿغطاط مجعا بني ا٭خباص، ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

يف ايؾضح: ٚايعاق١ً ٫ ؼٌُ ايعُز ؾزٍ ع٢ً أْٗا اييت  صٚاٙ أمحز َٚغًِ. قاٍ "ع٢ً عاقًتٗاقن٢ يف اجلٓني بػض٠، ٚقن٢ بايز١ٜ 

 .تتدشٖا ايعضب يبٝٛتٗا ٚؾٝٗا رق٘
ؾإٕ دضح٘، ٚيٛ دضحا فػريا قتٌ ب٘ ٭ٕ ي٘ َٛصا ٚعضا١ٜ يف ايبزٕ. ٚيف ايبزٕ َكاتٌ خؿ١ٝ، أؽب٘ َا يٛ غضطٙ يف َكتٌ. قاي٘ يف 

 .٘ ب٘ايهايف. ٚ٭ٕ ايعاٖض َٛت

 

 ؟أسنض فؿ١ ايكتٌ اخلطأ

 .ايجايح: اخلطأ. ٖٚٛ: إٔ ٜؿعٌ َا جيٛط ي٘ ؾعً٘ َٔ رم، أٚ صَٞ فٝز، أٚ حنٛٙ نٗزف ٚغضض ؾٝكتٌ إْغاْا

 :َباح ايزّ نخضبٞ َٚضتز ٚطإ ذلقٔ أٚ ص٢َ َٔ ٜعٓ٘
 ؾٝبني آرَٝا َعقَٛا مل ٜكقزٙ بايكتٌ ؾٝكتً٘. قاٍ ابٔ املٓشص: أمجعٛا ع٢ً إٔ قتٌ اخلطأ إٔ ٜضَٞ ؽ٦ٝا ؾٝقٝب غريٙ. اْت٢ٗ. 

 

 ٌٖ قتٌ ايقػري ٚاجملٕٓٛ عُز ، نعُز املهًـ؟

ٚدلٕٓٛ، َٚٔ طاٍ ٚعُز ايقػري ٚاجملٕٓٛ ندطأ املهًـ، ٭ْ٘ ٫ ققز هلُا. قاٍ يف ايؾضح: ٫ٚ خ٬ف أْ٘ ٫ ققال ع٢ً فيب، 

 .عكً٘ بغبب ٜعشص ؾٝ٘

 

 أسنض فؿ١ ايكقال يف ايكتٌ ايؾب٘ عُز ٚا٫خلطأ؟
 ؾؿٞ ايكغُني ا٭خرئٜ ُٖٚا: ؽب٘ ايعُز ٚاخلطأ

َٴ}ايهؿاص٠ ع٢ً ايكاتٌ ٚايز١ٜ ع٢ً عاقًت٘ يكٛي٘ تعاىل:  ٜٳ١ْ  ٚٳِر ٓٳ١ٍ  َِ َٴ٪ٵ َِّٓا خٳَطّأ َؾتٳخٵِضٜضٴ صٳَقبٳ١ٍ  َٴ٪ٵ ٌٳ  ٔٵ َقتٳ َٳ ٚٳ  ......ِ٘ ٖٵًِ ُٳ١ْ ِإَي٢ َأ  {غٳَّ

 .ٚيٮحارٜح ايغابك١. قاٍ يف ايؾضح: ٫ٚ ققال يف ؽ٤ٞ َٔ ٖشا، ٭ٕ اهلل مل ٜشنضٙ

 

 َاسا ٚإٕ قاٍ ٱْغإ اقتًين أٚ أدضحين ٚقتً٘ أ دضح٘ ، ؾٌٗ يف سيو ققال؟
اجلٓا١ٜ عًٝ٘، ؾغكط حك٘ َٓٗا، نُا يٛ ْك عًٝ٘، ٱسْ٘ يف  َٚٔ قاٍ ٱْغإ: اقتًين أٚ ادضحين، ؾكتً٘ أٚ دضح٘: مل ًٜظَ٘ ؽ٤ٞ

 .أَضٙ بإيكا٤ َتاع٘ يف ايبخض ؾؿعٌ

 

 َاسا إسا رؾع يػري َهًـ آي١ قتٌ ٚمل ٜأَضٙ بايكتٌ، ؾٌٗ عًٝ٘ ؽ٤ٞ؟

 .ٚنشا يٛ رؾع يػري َهًـ آي١ قتٌ، ٚمل ٜأَضٙ ب٘ أٟ: ايكتٌ ؾكتٌ باٯي١ مل ًٜظّ راؾع اٯي١ ؽ٤ٞ، ٭ْ٘ مل ٜأَض بايكتٌ، ٚمل ٜباؽضٙ

 
 ايٓؿػ يف ايكقال ؽضٚط باب

 أسنض ؽضٚط ايكقال يف ايٓؿػ؟

 :ٖٚٞ أصبع١

 :تهًٝـ ايكاتٌ ٭ٕ ايكقال عكٛب١ َػًع١، ؾ٬ ػب ع٢ً غري املهًـ .1
ؾ٬ ققال ع٢ً فػري، ٚدلٕٓٛ ْٚا٥ِ، حلزٜح صؾع ايكًِ عٔ ث٬ث١: عٔ ايقيب حت٢ ٜبًؼ، ٚعٔ اجملٕٓٛ حت٢ ٜؿٝل، ٚعٔ ايٓا٥ِ حت٢ 

 . ٜغتٝكغ

 .بٌ ايهؿاص٠ يف َاهلُا، ٚايز١ٜ ع٢ً عاقًتُٗا نايكاتٌ خطأ

 :عق١ُ املكتٍٛ بإٔ ٫ ٜهٕٛ َٗزص ايزّ .2
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ؾ٬ نؿاص٠، ٫ٚ ر١ٜ ع٢ً قاتٌ حضبٞ، أٚ َضتز، أٚ طإ ذلقٔ ٚيٛ أْ٘ َجً٘ يف عزّ ايعق١ُ: بإٔ قتٌ حضبٞ حضبٝا أٚ َضتزا، ٚطاْٝا 

 .ص قاتٌ ٫ؾت٦ات٘ ع٢ً ٚيٞ ا٭َضذلقٓا. ٚعهغ٘ يٛدٛر ايقؿ١ املبٝخ١ يزَ٘، ٜٚعش
املهاؾأ٠: بإٔ ٫ ٜؿنٌ ايكاتٌ املكتٍٛ حاٍ اجلٓا١ٜ باٱع٬ّ، أٚ احلض١ٜ أٚ املًو، ؾ٬ ٜكتٌ املغًِ ٚيٛ عبزا بايهاؾض ٚيٛ حضا يف  .3

 قٍٛ ا٭نجض. ٖٚٛ َضٟٚ عٔ عُض ٚعجُإ ٚعًٞ ٚطٜز بٔ ثابت َٚعا١ٜٚ،
٫ ٜكتٌ َغًِ "صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر. ٚيف يؿغ  "بشَتِٗ أرْاِٖ، ٫ٚ ٜكتٌ َ٪َٔ بهاؾض املغًُٕٛ تتهاؾأ رَا٩ِٖ، ٜٚغع٢"حلزٜح: 

 .صٚاٙ أمحز "إٔ ٫ ٜكتٌ َ٪َٔ بهاؾض "صٚاٙ ايبداصٟ ٚأبٛ راٚر. ٚعٔ عًٞ َٔ ايغ١ٓ: "بهاؾض

ٚٳاِيعٳبٵزٴ ِباِيعٳبٵ}٫ٚ احلض ٚيٛ سَٝا بايعبز ٚيٛ َغًُا يكٛي٘ تعاىل:  َٔ ايغ١ٓ إٔ ٫ ٜكتٌ حض بعبز " :ٚيكٍٛ عًٞ {ِز......اِيخٴضُّ ِباِيخٴضِّ 

صٚاٙ أمحز. ٚعٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعا َجً٘. صٚاٙ ايزاصقطين. قاٍ يف ايهايف: ٚإٕ قتٌ سَٞ حض عبزا َغًُا ؾعًٝ٘ قُٝت٘، ٜٚكتٌ "

 .بٓكن٘ ايعٗز
ٜٚكتٌ احلض  ٜكتٌ ب٘ نػريٙ َٔ عبٝز٫ٚٙ املهاتب بعبزٙ ٭ْ٘ َايو صقب١، أؽب٘ احلضٚيٛ نإ سا صحِ ذلضّ ي٘ ٭ْ٘ ًَه٘، ؾ٬ 

َِّؿِػ...…}املغًِ، ٚيٛ سنضا باحلض املغًِ، ٚيٛ أْج٢ يكٛي٘ تعاىل َِّؿػٳ ِباي َّ اي ٗٳا َأ ِٵ ِؾٝ ِٗ ٝٵ ًَ ٓٳا عٳ  {...اِيخٴضُّ ِباِيخٴضِّ...}ٚقٛي٘:  {ٚٳَنتٳبٵ

إٔ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نتب إىل أٌٖ ايُٝٔ إٔ ايضدٌ ٜكتٌ باملضأ٠ صٚاٙ ايٓغا٥ٞ. ٚعٔ أْػ إٔ ٜٗٛرٜا  "ٚعٔ عُضٚ بٔ حظّ

صض صأؼ داص١ٜ بني حذضٜٔ، ؾكٌٝ هلا: َٔ ؾعٌ ٖشا بو: ؾ٬ٕ أٚ ؾ٬ٕ؟ حت٢ مسٞ ايٝٗٛرٟ، ؾأَٚت بضأعٗا، ؾذ٤ٞ ب٘ ؾاعرتف، 

 .صٚاٙ اجلُاع١"عذضٜٔ ؾأَض ب٘ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾضض صأع٘ 
ٚايضقٝل نشيو ٜعين: ٜكتٌ ايضقٝل املغًِ ٚيٛ سنضا بايضقٝل املغًِ ٚيٛ أْج٢، ٚإٕ اختًؿت قُٝتُٗا. نُا ٜ٪خش اجلٌُٝ بايزَِٝ، 

  {ٚٳاِيعٳبٵزٴ ِباِيعٳبٵِز}ٚايؾضٜـ بنزٙ، يكٛي٘ تعاىل
 ض، ٚا٭ْج٢ بايشنضٚمبٔ ٖٛ أع٢ً َٓ٘ ؾٝكتٌ ايهاؾض احلض باملغًِ احلض، ٜٚتتٌ ايعبز باحل

 .ٚايشَٞ نشيو ؾٝكتٌ ايشَٞ ايضقٝل بايشَٞ احلض، ٭ ْ٘ إسا قتٌ مبجً٘ ؾبُٔ ٖٛ أع٢ً َٓ٘ أٚىل

 .إٔ ٜهٕٛ املكتٍٛ يٝػ بٛيز يًكاتٌ ٚإٕ ْظٍ، ٚعٛا٤ يف سيو ٚيز ايبٓني أٚ ايبٓات .4
" ٫ ٜكتٌ ٚايز بٛيزٙ"زٜح عُض ٚابٔ عباؼ َضؾٛعا: حل ؾ٬ ٜكتٌ ا٭ب ٚإٕ ع٬، ٫ٚ ا٭ّ ٚإٕ عًت بايٛيز، ٫ٚ ٚيز ايٛيز ٚإٕ عؿٌ

صٚاُٖا ابٔ َاد٘. ٚص٣ٚ ايٓغا٥ٞ حزٜح عُض. قاٍ ابٔ عبز ايرب: ٖٛ حزٜح َؾٗٛص عٓز أٌٖ ايعًِ باحلذاط ٚايعضام َغتؿٝض عٓزِٖ 

. ْك عًٝ٘. ٚعٔ ٜغتػ٢ٓ بؾٗضت٘ ٚقبٛي٘، ٚايعٌُ ب٘ عٔ اٱعٓار حت٢ ٜهٕٛ اٱعٓار يف َجً٘ تهًؿا. ٚعًٝ٘ ايز١ٜ يف َاي٘

...ُنِتبٳ }عُض، صمٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ أخش َٔ قتار٠ املزجلٞ ر١ٜ ابٓ٘ صٚاٙ َايو. ٜٚكتٌ ايٛيز بهٌ َٔ ا٭بٜٛٔ، يعُّٛ قٛي٘ تعاىل: 

...٢ًَ ِٴ اِيِكقٳالٴ ِؾٞ اِيَكتٵ ٝٵُه ًَ  .خك َٓ٘ َا تكزّ، ٚبكٞ َا عزاٙ {عٳ

 

 ٌٖ ٜٛصخ ايكقال؟
ايظٚدني ٚسٟ ايضحِ، ٭ٕ ايكٛر حل ثبت يًٛاصخ ع٢ً عبٌٝ اٱصخ، ٭ْ٘ بزٍ ْؿػ املكتٍٛ،  ٜٚٛصخ ايكقال ع٢ً قزص املرياخ حت٢

 .نايز١ٜ
ؾُت٢ ٚصخ ايكاتٌ، أٚ ٚيزٙ ؽ٦ٝا َٔ ايكقال ؾ٬ ققال ٭ْ٘ ٫ ٜتبعض، ٫ٚ ٜتقٛص ٚدٛب٘ يٲْغإ ع٢ً ْؿغ٘، ٫ٚ يٛيزٙ عًٝ٘. 

أخاٖا ؾٛصثت٘، ثِ َاتت، ؾٛصثٗا ايكاتٌ بايظٚد١ٝ، أٚ ٚصثٗا ٚيزٙ: عكط عكط ايكقال. أٚ قتٌ  :ؾًٛ قتٌ طٚدت٘ ؾٛصثٗا ٚيزٖا َٓ٘

 ايكقال يشيو.

 

 ؟قتٌ ؽدقا يف راصٙ، ٚارع٢ أْ٘ رخٌ يكتً٘ أٚ أخش َاي٘، أٚ ٚدزٙ ٜؿذض بأًٖ٘ َاسا يف حاي١ إْهاص ايٛيٞ اٯتٞ:

ًٖ٘، ؾأْهض ايٛيٞ: ؾعًٝ٘ ايكٛر، ٭ٕ ا٭فٌ عزّ َٚٔ قتٌ ؽدقا يف راصٙ، ٚارع٢ أْ٘ رخٌ يكتً٘ أٚ أخش َاي٘، أٚ ٚدزٙ ٜؿذض بأ  

سيو. قاٍ يف املػ٢ٓ: ٫ٚ أعًِ ؾٝ٘ رلايؿا. ٚصٟٚ عٔ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ ع٦ٌ عُٔ ٚدز َع اَضأت٘ صد٬ ؾكتً٘. ؾكاٍ: إٕ مل 

 زّ.ٜأت بأصبع١ ؽٗزا٤ ؾًٝعط بضَت٘، ؾإٕ اعرتف ايٛيٞ بشيو ؾ٬ ققال ٫ٚ ر١ٜ، ٫عرتاف ايٛيٞ مبا ٜٗزص اي

ٚملا صٟٚ عٔ عُض أْ٘ نإ َٜٛا ٜتػز٣، إس دا٤ صدٌ ٜعزٚ ٚيف ٜزٙ عٝـ ًَطذ بايزّ، ٚٚصا٤ٙ قّٛ ٜعزٕٚ خًؿ٘، ؾذا٤ حت٢ دًػ َع  

ٜا أَري امل٪َٓني إْٞ مضبت ؾدشٟ  :عُض، ؾذا٤ اٯخضٕٚ، ؾكايٛا: ٜا أَري امل٪َٓني إٕ ٖشا قتٌ فاحبٓا، ؾكاٍ ي٘ عُض: َا تكٍٛ؟ ؾكاٍ

بُٝٓٗا أحز ؾكز قتًت٘ ؾكاٍ عُض: َا تكٛيٕٛ؟ قايٛا ٜا أَري امل٪َٓني إْ٘ مضب بايغٝـ ؾٛقع يف ٚعط ايضدٌ  اَضأتٞ ؾإٕ نإ

 .ٚؾدشٟ املضأ٠ ؾأخش عُض عٝؿ١ ؾٗظٙ، ثِ رؾع٘ إيٝ٘، ٚقاٍ: إٕ عار ؾعز صٚاٙ ععٝز

 
 ايكقال اعتٝؿا٤ ؽضٚط باب
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 ؟ؽضٚط اعتٝؿا٤ ايكقالأسنض 

 :ٖٚٞ ث٬ث١

 .املغتخل أٟ نْٛ٘ بايػا عاق٬ ٭ٕ غريٙ يٝػ أ٬ٖ ي٬عتٝؿا٤، ٫ٚ تزخً٘ ايٓٝاب١تهًٝـ  ا٭ٍٚ:ايؾضط  -
ؾإٕ نإ فػريا أٚ دلْٓٛا حبػ اجلاْٞ إىل تهًٝؿ٘ ٭ٕ َعا١ٜٚ حبػ ٖزب١ بٔ خؾضّ يف ققال حت٢ بًؼ ابٔ ايكتٌٝ ٚنإ يف 

 .عبع رٜات ؾًِ ٜكبًٗاعقض ايقخاب١، ٚمل ٜٓهض. ٚبشٍ احلغٔ ٚاحلغني، ٚععٝز بٔ ايعال، ٫بٔ ايكتٌٝ 

 .ؾإٕ احتاج إىل ْؿك١ ؾًٛيٞ اجملٕٓٛ ؾكط ايعؿٛ إىل ايز١ٜ ٭ٕ اجلٕٓٛ ٫ حز ي٘ ٜٓتٗٞ إيٝ٘ عار٠، غ٬ف ايقػري

 .ايجاْٞ: اتؿام املغتخكني ع٢ً اعتٝؿا٥٘، ؾ٬ ٜٓؿضر ب٘ بعنِٗ ٭ْ٘ ٜهٕٛ َغتٛؾٝا حلل غريٙ بػري إسْ٘، ٫ٚ ١ٜ٫ٚ ي٘ عًٝ٘ايؾضط -

 .ٝـ غري املهًـ ٭ِْٗ ؽضنا٤ يف ايكقالٜٚٓتعض قزّٚ، ٚتهً
َٚٔ َات َٔ املغتخكني ؾٛاصث٘ نٗٛ يكٝاَ٘ َكاَ٘، ٭ْ٘ حل يًُٝت، ؾاْتكٌ إىل ٚاصث٘ نغا٥ض حكٛق٘. ٚعٓ٘: يًهباص اعتٝؿاٚٙ، 

ار َٚت٢ ٭ٕ احلغٔ، صمٞ اهلل عٓ٘ قتٌ ابٔ ًَذِ، ٚيف ايٛصث١ فػاص، ؾًِ ٜٓهض ٚقٌٝ قتً٘ يهؿضٙ ٚقٌٝ يغعٝ٘ يف ا٭صض بايؿغ

٭ْ٘ ؽضٜو يف ا٫عتخكام، ٚعًٝ٘ يؾضنا٥٘ حكِٗ َٔ ايز١ٜ،  اْؿضر ب٘ َٔ َٓع َٔ اٱْؿضار ب٘ عشص ؾكط، ٫ٚ ققال عًٝ٘،

 ٱت٬ؾ٘ َا نإ َغتخكا يؾضٜه٘. 

صث١ ٚايٛد٘ ايجاْٞ: جيب يف تضن١ ايكاتٌ ا٭ٍٚ، ٭ْ٘ قٛر عكط إىل َاٍ ؾٛدب يف تضن١ ايكاتٌ، نُا يٛ قتً٘ أدٓيب. ٜٚضدع ٚ

 .ايكاتٌ ا٭ٍٚ ع٢ً قاتٌ َٛصٚثِٗ بز١ٜ َا عزا ْقٝب٘. سنض َعٓاٙ يف ايهايف
ف٢ً اهلل  "ٚإٕ عؿا بعنِٗ، ٚيٛ طٚدا أٚ طٚد١ عكط ايكقال، ٭ْ٘ ٫ ٜتبعض. ٚأحز ايظٚدني َٔ مج١ً ايٛصث١، ؾٝزخٌ يف قٛي٘

َٔ ٜعشصْٞ َٔ صدٌ  "ٌٝ قٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، بزي"عًٝ٘ ٚعًِ ؾأًٖ٘ بني خريتني ٖٚشا عاّ يف مجٝع أًٖ٘، ٚايظٚد١ َٔ أًٖ٘

 -بًػين أساٙ يف أًٖٞ، َٚا عًُت ع٢ً أًٖٞ إ٫ خريا. ٚيكز سنضٚا صد٬ َا عًُت عًٝ٘ إ٫ خريا، َٚا نإ ٜزخٌ ع٢ً أًٖٞ إ٫ َعٞ 

 ".ٚقاٍ ي٘ أعا١َ: أًٖو، ٫ٚ ْعًِ إ٫ خريا -ٜضٜز عا٥ؾ١ 

ٖٚٞ: أخت ايكاتٌ  -بضدٌ قتٌ قت٬ٝ ؾذا٤ ٚصث١ املكتٍٛ يٝكتًٛٙ، ؾكايت اَضأ٠ املكتٍٛ  أتٞ "ٚعٔ طٜز بٔ ٖٚب إٔ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘ 

صٚاٙ أبٛ راٚر. ٚص٣ٚ قتار٠ إٔ عُض صؾع إيٝ٘ صدٌ قتٌ صد٬، ؾكاٍ أ٫ٚر  ": قز عؿٛت عٔ حكٞ. ؾكاٍ عُض: اهلل أنرب، عتل ايكتٌٝ-

ٍ: إْ٘ قز أحضط َٔ ايكتٌ، ؾنضب ع٢ً نتؿ٘، ٚقاٍ: نٓٝـ ٧ًَ املكتٍٛ، ٚقز عؿا بعنِٗ، ؾكاٍ عُض ٫بٔ َغعٛر: َا تكٍٛ؟ قا

 .عًُا
 ٱقضاصٙ بغكٛط ْقٝب٘.  أٚ أقض بعؿٛ ؽضٜه٘ عكط ايكقال ٚنشا يٛ ؽٗز بعؿٛ ؽضٜه٘،-

 ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا. ٚعٛا٤ عؿا ؽضٜه٘ دلاْا أٚ إىل ايز١ٜ، ٭ْٗا :ٚملٔ مل ٜعـ َٔ ايٛصث١ حك٘ َٔ ايز١ٜ ع٢ً دإ. قاٍ يف ايؾضح-

بزٍ عُا ؾات٘ َٔ ايكقال. ٚعٔ طٜز بٔ ٖٚب إٔ صد٬ رخٌ ع٢ً اَضأت٘ ؾٛدز عٓزٖا صد٬ ؾكتًٗا، ؾاعتعز٣ عًٝ٘ إخٛتٗا عُض، 

 .صمٞ اهلل عٓ٘، ؾكاٍ بعض إخٛتٗا: قز تقزقت. ؾكن٢ يغا٥ضِٖ بايز١ٜ

ٜٴ}ايجايح: إٔ ٜ٪َٔ يف اعتٝؿا٥٘ تعزٜ٘ إىل ايػري أٟ: غري اجلاْٞ يكٛي٘ تعاىل:  ايؾضط- ٌِ......َؾ٬    {غٵِضفٵ ِؾٞ اِيَكتٵ

 
 ؟يٛ يظّ ايكقال حا٬َ أٚ محًت بعز ٚدٛبَ٘اسا يف حاي١ 

مل تكتٌ حت٢ تنع محًٗا، ٚتغكٝ٘ ايًبأ. ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا. قاي٘ يف ايؾضح، ٭ٕ تضن٘ ٜنض ايٛيز، ٚيف ايػايب ٫ ٜعٝؿ إ٫ ب٘. 

إسا قتًت املضأ٠ عُزا مل تكتٌ حت٢ تنع  "ٚؽزار بٔ أٚؼ َضؾٛعا:٫ٚبٔ َاد٘ عٔ َعاس بٔ دبٌ، ٚأبٞ عبٝز٠، ٚعبار٠ بٔ ايقاَت، 

يًػاَز١ٜ اصدعٞ حت٢ تنعٞ َا يف بطٓو ، ثِ قاٍ هلا: اصدعٞ "ٚيكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ". َا يف بطٓٗا، ٚحت٢ تهؿٌ ٚيزٖا 

 .احلزٜح، صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر"حت٢ تضمعٝ٘ 
ٚإ٫ ؾ٬ حت٢ تضمع٘ حٛيني ملا تكزّ، ٚ٭ْ٘ إسا ٚدب  َٗا يف إصماع٘، ٚتضبٝت٘ ؾ٬ عشص،ثِ إ ٚدز َٔ ٜضمع٘ قتًت يكٝاَ٘ َكا

 .حؿع٘، ٖٚٛ محٌ ؾخؿع٘، ٖٚٛ َٛيٛر أٚىل. قاي٘ يف يهايف

 
 ْا٥ب٘ أٚ عًطإ حنض٠ ب٬ ايكقال اعتٝؿا٤ ٚحيضّ ؾقٌ

 َت٢ حيضّ اعتٝؿا٤ ايكقال؟
٫ؾتكاصٙ إىل ادتٗارٙ، ٫ٚ ٜ٪َٔ ؾٝ٘ احلٝـ َع ققز ايتؾؿٞ، ٜٚعشص رلايـ  ٚحيضّ اعتٝؿا٤ ايكقال ب٬ حنض٠ عًطإ أٚ ْا٥ب٘-

 .٫ؾت٦ات٘ بؿعٌ َا َٓع َٓ٘
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 َت٢ جيٛط إٔ ٜهٕٛ ايكقال بزٕٚ إسٕ احلانِ؟
صٚاٙ أمحز "َٔ اطًع يف بٝت قّٛ بػري إسِْٗ ؾكز حٌ هلِ إٔ ٜؿك٪ٚا عٝٓ٘ "ٜٚكع املٛقع ٭ْ٘ اعتٛؾ٢ حك٘. ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا: 

ٚعٔ عبار٠  .دٛاط ا٫قتقال بػري إسٕ احلانِ. ٜٚعنزٙ حزٜح عُض ايغابل. ٚعٔ عجُإ حنٛٙ :َٚغًِ، ٚتضدِ عًٝ٘ ايٓغا٥ٞ

 .َضؾٛعا: َٓظٍ ايضدٌ حضمي٘ ؾُٔ رخٌ ع٢ً حضميو ؾاقتً٘ قاي٘ أمحز

 

 ٌٖ ٜؾرتط فؿ١ َع١ٓٝ يًكقال؟
ٝـ يف ا٫عتٝؿا٤، حلزٜح ٫قٛر إ٫ بايغٝـ صٚاٙ ابٔ َاد٘. ٚحيضّ قتٌ اجلاْٞ بػري ايغٝـ، ٚقطع طضؾ٘ بػري ايغهني، ي٬٦ حي

٢ْٗٚ، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ املج١ً صٚاٙ ايٓغا٥ٞ. ٚحلزٜح إسا قتًتِ ؾأحغٓٛا ايكت١ً ٚعٓ٘: ٜؿعٌ ب٘ نُا ؾعٌ. اختاصٙ ايؾٝذ 

ٕٵ عٳا}اْت٢ٗ، يكٛي٘ تعاىل:  .تكٞ ايزٜٔ، ٚقاٍ: ٖشا أؽب٘ بايهتاب ٚايغ١ٓ ٚايعزٍ ٚٳِإ ......ِ٘ ِٵ ِب َٳا عٴِٛقبٵتٴ  ٌِ ُِجٵ ِٵ َؾعٳاِقبٴٛا ِب ٚفح  {َقبٵتٴ

إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أَض بايٝٗٛرٟ ايشٟ صض صأؼ اجلاص١ٜ عذضٜٔ ؾضض صأع٘ عذضٜٔ ٚصٟٚ أْ٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، 

 .. قاي٘ يف ايهايف"َٔ حضم حضقٓاٙ، َٚٔ غضم غضقٓاٙ ٚ٭ٕ ايكقال َؾعض باملُاث١ً ؾٝذب إٔ ٜعٌُ مبكتناٙ قاٍ"

ؾإٕ ؽا٤ ايٛيٞ رؾع ر١ٜ ؾعً٘ ٚقتً٘، ٚإ٫ تضن٘  :ٚإٕ بطؿ ٚيٞ املكتٍٛ باجلاْٞ، ؾعٔ أْ٘ قتً٘، ؾًِ ٜهٔ، ٚراٚاٙ أًٖ٘ حت٢ بض٨

 .قاٍ يف ايؿضٚع: ٖشا صأٟ عُض ٚعًٞ ٜٚع٢ً بٔ أ١َٝ. سنضٙ أمحز

 
 ايٓؿػ رٕٚ ؾُٝا ايكقال ؽضٚط باب

 ايٓؿػ؟أسنض ؽضٚط ايكقال ؾُٝا رٕٚ 

َِّؿِػ...}َٔ أخش بػريٙ يف ايٓؿػ أخز ب٘ ؾُٝا رْٚٗا يكٛي٘ تعاىل:  َِّؿػٳ ِباي َّ اي ٗٳا َأ ِٵ ِؾٝ ِٗ ٝٵ ًَ ٓٳا عٳ ٚٳَنتٳبٵ اٯ١ٜ ٚحلزٜح أْػ بٔ  {... 

 .ايٓنض ٚؾٝ٘ نتاب اهلل ايكقال صٚاٙ ايبداصٟ ٚغريٙ
قاي٘ يف ايهايف. نا٭بٜٛٔ َع ٚيزُٖا، احلض َع ايعبز، ٚاملغًِ ؾ٬ ٜ٪خش ب٘ ؾُٝا رْٚٗا بػري خ٬ف.  َٚٔ ٫ ٜ٪خش بػريٙ يف ايٓؿػ

 .َع ايهاؾض، يعزّ املهاؾأ٠

  :ٚؽضٚط٘ أصبع١

ايعُز ايعزٚإ ؾ٬ ققال يف غريٙ ؾ٬ ققال يف اخلطأ إمجاعا، ٭ْ٘ ٫ ٜٛدب ايكقال يف ايٓؿػ ٖٚٞ ا٭فٌ، ؾؿُٝا  :أحزٖا-

 .خلطأ، ؾهشا ؽب٘ ايعُز. ٚقٝاعا ع٢ً ايٓؿػرْٚٗا أٚىل، ٫ٚ يف ؽب٘ ايعُز. ٚاٯ١ٜ رلقٛف١ با

 .ايجاْٞ: إَهإ ا٫عتٝؿا٤ ب٬ حٝـ: بإٔ ٜهٕٛ ايكطع َٔ َؿقٌ، أٚ ٜٓتٗٞ إىل حز نُاصٕ ا٭ْـ، ٖٚٛ: َا ٫ٕ َٓ٘ رٕٚ ققبت٘-

 .ؾ٬ ققال يف دا٥ؿ١، ٫ٚ يف قطع ايكقب١ أٟ: ققب١ ا٭ْـ

بػري خ٬ف، ٭ْ٘ ٫ ميهٔ ا٫عتٝؿا٤ َٓٗا ب٬ حٝـ، بٌ صمبا  ٚصى .عنز، أٚ بعض .عام، أٚ بعض .أٚ قطع بعض عاعزٙ، أٚ بعض

إٔ صد٬ مضب صد٬ ع٢ً "أخش أنجض َٔ حك٘، أٚ عض٣ إىل عنٛ آخض، أٚ إىل ايٓؿػ، ؾُٝٓع َٓ٘، ملا ص٣ٚ مثضإ بٔ حاصث١ عٔ أبٝ٘ 

٘ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، بايز١ٜ، عاعزٙ بايغٝـ ؾكطعٗا َٔ غري َؿقٌ، ؾاعتعز٣ عًٝ٘ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾأَض ي

 .صٚاٙ ابٔ َاد٘"ؾكاٍ: إْٞ أصٜز ايكقال، قاٍ: خش ايز١ٜ باصى اهلل يو ؾٝٗا . ٚمل ٜكض ي٘ بايكقال 

 .ؾإٕ خايـ ؾاقتك بكزص حك٘، ٚمل ٜغض: ٚقع املٛقع، ٚمل ًٜظَ٘ ؽ٤ٞ ٭ْ٘ حك٘. ٚإمنا َٓع َٓ٘ يتِٖٛ ايظٜار٠. قاي٘ يف ايهايف

 .اٚا٠ يف ا٫عِ نايعني بايعني، ٚا٭ْـ با٭ْـ، ٚا٭سٕ با٭سٕ، ٚايغٔ بايغٔ، ي١ٰٜايجايح: املغ-

 .ؾ٬ تكطع ايٝز بايضدٌ ٚعهغ٘ ٭ٕ ايكقال ٜكتنٞ املغاٚا٠ ٚا٫خت٬ف يف ا٫عِ ريٌٝ ع٢ً ا٫خت٬ف يف املع٢ٓ
بايؾُاٍ، ٚعهغ٘ يعزّ املُاث١ً، ٚ٭ْٗا دٛاصح رلتًؿ١  يف املٛمع: ؾ٬ تكطع ايُٝني َٔ ٜز، ٚصدٌ، ٚعني، ٚأسٕ ٚحنٖٛا ٚ املغاٚا٠

 .املٓاؾع ٚا٭َانٔ، ؾًِ ٜ٪خش بعنٗا ببعض. قاي٘ يف ايهايف

 .ايضابع: َضاعا٠ ايقخ١ ٚايهُاٍ، ؾ٬ ٜ٪خش نا١ًَ ا٭فابع ٚا٭ظاؾض بٓاققتٗا صمٞ اجلاْٞ بشيو أٚ ٫، ٭ْ٘ أنجض-
فاؾٝإ غري إٔ فاحبٗا ٫ ٜبقض بٗا. قاي٘ ا٭طٖضٟ، يٓكك َٓؿعتٗا ؾ٬ ت٪خش ٫ٚ عني فخٝخ١ بكا١ُ٥ ٖٚٞ: اييت بٝامٗا ٚعٛارٖا 

 .بٗا نا١ًَ املٓؿع١

 .٫ٚ يغإ ْاطل بأخضؼ ٭ْ٘ أنجض َٔ حك٘
٫ٚ فخٝح بأؽٌ َٔ ٜز ٚصدٌ ٚأفبع ٚسنض ٚايؾًٌ: ؾغار ايعنٛ، ٚسٖاب حضنت٘، ؾإسا ؽٌ سٖبت َٓؿعت٘ ؾ٬ ٜ٪خش ب٘ ايقخٝح، 

 .يبقري بعني ا٭ع٢ُيظٜارت٘ عًٝ٘، نعني ا

 .٫ٚ سنض ؾخٌ بشنض خقٞ أٚ عٓني، يعزّ املُاث١ً
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 .ٜٚ٪خش َاصٕ فخٝح مباصٕ أؽٌ ٖٚٛ: ايشٟ ٫ جيز صا٥خ١ ؽ٤ٞ ٭ْ٘ يع١ً يف ايزَاؽ، ٚا٭ْـ فخٝح

 .ٚأسٕ فخٝخ١ بأسٕ ؽ٤٬ أٟ: أسٕ ايغُٝع بأسٕ ا٭فِ ٚعهغ٘ ٭ٕ ايقُِ يع١ً يف ايزَاؽ

 

 ار٠ ع٢ً ققال ؾُٝا رٕٚ ايٓؿػ؟ٌٖ ٜؾرتط يكقال اجلضٚح طٜ
 ٜٚؾرتط جلٛاط ايكقال يف اجلضٚح طٜار٠ ع٢ً َا عبل

ٚٳاِيذٴضٴٚحٳ }اْتٗا٩ٖا إىل ععِ: نذضح ايعنز ٚايغاعز، ٚايؿدش ٚايغام، ٚايكزّ، ٚناملٛمخ١ يف صأؼ أٚ ٚد٘، يكٛي٘ تعاىل:   ...

 .ععِ، ؾأؽب٘ املٛمخ١ املتؿل ع٢ً دٛاط ايكقال ؾٝٗاٚٱَهإ ا٫عتٝؿا٤ ب٬ حٝـ، ٫ٚ طٜار٠، ٫ْتٗا٥٘ إىل  {ِققٳاٌل...

 

 ٌٖٚ هلِ ر١ٜ؟ ؟ٌٖ يًٗامش١ ٚاملٓك١ً ٚاملأ١ََٛ ققال
ٚاهلامش١، ٚاملٓك١ً، ٚاملأ١ََٛ  ٫ جيب ؾٝٗا ققال، ٭ٕ املُاث١ً غري ممه١ٓ ٚي٘ إٔ ٜكتك عٓٗا َٛمخ١، ٭ْٗا بعض حك٘ يف 

ايؾذ١ اييت ٖٞ أععِ، يتعشص ايكقال ؾٝٗا ؾٝٓتكٌ إىل ايبزٍ، نُا يٛ تعشص يف ذلٌ دٓاٜت٘، ٜٚأخش َا بني رٜتٗا ٚر١ٜ تًو 

 مجٝعٗا. ٖٚٛ قٍٛ ابٔ حاَز. قاي٘ يف ايهايف

 ؾٝأخش يف ٖامش١: مخغا َٔ اٱبٌ،  .

 ٚيف َٓك١ً: عؾضا، 

 ٚيف َأ١ََٛ: مثا١ْٝ ٚعؾضٜٔ بعريا ٚثًح بعري.

 .حز ؾًِ جيُع ؾٝ٘ بني ققال ٚأصـ، نايؾ٤٬ بايقخٝخ١ٚاختاص أبٛ بهض: ٫ جيب ا٭صـ يًباقٞ، ٭ْ٘ دضح ٚا 

 

 َا ايؿضم بني عضا١ٜ ايكقال ٚعضا١ٜ اجلٓا١ٜ؟

 .ٚعضا١ٜ ايكقال ٖزص أٟ: غري َن١ُْٛ، يكٍٛ عُض ٚعًٞ: َٔ َات َٔ حز أٚ ققال ٫ ر١ٜ ي٘: احلل قتً٘ صٚاٙ ععٝز مبعٓاٙ
بػري خ٬ف، حلقٍٛ ايتًـ بؿعٌ اجلاْٞ، أؽب٘ َا يٛ باؽضٙ. ٚإٕ اقتك ٚعضا١ٜ اجلٓا١ٜ َن١ُْٛ بكٛر ٚر١ٜ يف ايٓؿػ، َٚا رْٚٗا 

 .بعز ا٫ْزَاٍ، ثِ اْتكض دضح اجلٓا١ٜ ؾغض٣ إىل ايٓؿػ ٚدب ايكقال ب٘، ٭ْ٘ اقتك بعز دٛاط ا٫قتقال. قاي٘ يف ايهايف
بكضٕ يف صنبت٘، ؾذا٤ إىل ايٓيب إٔ صد٬ طعٔ "َا مل ٜكتك صبٗا قبٌ بض٥٘: ؾٗزص أٜنا حلزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾكاٍ: أقزْٞ، قاٍ: حت٢ تربأ ، ثِ دا٤ إيٝ٘، ؾكاٍ: أقزْٞ، ؾأقارٙ، ثِ دا٤ إيٝ٘، ؾكاٍ: ٜا صعٍٛ اهلل: عضدت، 

ٜربأ  ؾكاٍ: قز ْٗٝتو ؾعقٝتين، ؾأبعزى اهلل، ٚبطٌ عضدو. ثِ ٢ْٗ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، إٔ ٜكتك َٔ دضح حت٢

 .. صٚاٙ أمحز ٚايزاصقطين. ٚ٭ْ٘ باقتقاف٘ قبٌ ا٫ْزَاٍ اعتعذٌ َا يٝػ ي٘ اعتعذاي٘ ؾبطٌ حك٘، نكاتٌ َٛصث٘"فاحب٘

 ٚاحلُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاحلات

 ؼ ٚ ج اجلٓاٜاتأْت٢ٗ بؿنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ج ايزٜاتًٜخك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 ايزيٌَٝٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح 

 َعٗز ؽٝذ اٱع٬ّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف ؾن١ًٝ ايع١َ٬/أب٢ إعخام احلٜٛين

 

 


